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 قبل از مصاحبه
 

شتراک ا  (DHA)وزارت امور داخلهمصاحبۀ ویزای تحفظی خود در  درمی خواهد از شما وقتی نامه ای دریافت می کنید که 

به موقع آنجا برسید، و ترتیبات چیزهای مورد ضرورت مانند و می دانید به کجا باید بروید، چگونه  که حاصل کنید، اطمینان کنید
 مراقبت از طفل خود را گرفته اید. 

 
داده اید دوباره بخوانید وزارت امور داخله را که در درخواست خود به  (statement)قبل از مصاحبه، اطمینان یابید که بیانیه 

وزارت امور به باید آنرا بدانید. اگر معلومات جدید بدست آورده اید پیش از مصاحبه  دقیقا و آنچه را که در آن گفته شده است
  بدهید. وزارت امور داخلهمصاحبه به افسر در شروع بفرستید یا داخله 

 

  مصاحبه جریان در
 

اوال از وی بخواهید ترجمان می گوید نمی دانید که . اگر آنچه را کندبه شما معرفی می ترجمان را  وزارت امور داخلهافسر  .1

وجود داشت باید  یکه آهسته صحبت کند و آنچه را که گفته است تکرار کند. اگر این نمی توانست کمک کند یا مشکالت دیگر

این ممکن است سبب شود که مصاحبه در یک روز دیگر با یک  فسر بگویید و دلیل آنرا توضیح دهید.ه ااین موضوع را ب

 .  انجام شودترجمان دیگر 

 

درخواست ویزا و پناهنده کیست آغاز  جریاندر مورد  یمصاحبه را با گفتار ،معموال، اما نه همیشه وزارت امور داخلهافسر  .2

 می کند.

 

به کتاب مذهبی، اگر  یاد کردنممکن است از شما بپرسد که آیا با سوگند  وزارت امور داخلهافسر  راست بگویید.شما باید  .3

 . که راست می گویید کردن سوگند فقط قول می دهید بدون یادیا  ،مذهبی هستید

 

 :کند آزمایشموارد ذیل را از شما می پرسد تا ی را سواالت متعدد و مفصل وزارت امور داخلهسپس افسر  .4

 

 هویت شما را 

 .آیا راست می گویید 

 چگونه ممکن است به شما صدمه برسد اگر به کشور تان برگردانده شوید. 

   .آیا آن صدمه به اندازۀ کافی جدی است که حفاظت از شما را ایجاب کند 

 

 تا : کندافسر سوال می .  5

 

  معلوماتی را که از قبل در بیانیه خود گنجانده اید آزمایش کند 

  تفاوت وجود داردقبلی و فعلی شما  گفته هایبین آیا آزمایش کند که 

  کند.   مقایسه در دست دارداز طریق تحقیقات خود  امور داخلهوزارت قصۀ شما را در مقابل معلوماتی که 

 

چیزی نسازید یا چیزی را که از دیگران شنیده اید اضافه نکنید. تمام قصه خود را تا حدی که به یاد می آورید بگویید. از خود  .6

 اگر چیزی را به خاطر ندارید، چیزی از خود نسازید. فقط بگویید که به خاطر ندارید.

 ویزاهای تحفظی

امور داخلهمصاحبۀ وزارت   
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داده اید تفاوت وجود داشته باشد، توضح دهید که چرا تفاوت  وزارت امور داخلهدر قصۀ شما با معلوماتی که قبال به  اگر .7

 وجود دارد.

 

 این افسر معلومات ذیل را در اختیار دارد: از شما سوال می پرسد. در مورد چیزهای زیادی  وزارت امور داخلهافسر  .8

 

  داده اید وزارت امور داخلهمعلوماتی را که شما در تمام مراحل بررسی در استرالیا به 

  و سفر از آن کشورها کشورهای غیر از استرالیا بهتمام سوابق سفر شما، به شمول سفر  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید ) طور مثال در فسبوک(معلوماتی را که 

 رمعلومات از منابع دیگ 

 

قرار می و تردید بگوید که وی معلوماتی در اختیار دارد که قصۀ شما را مورد شک به شما باید  وزارت امور داخلهافسر  .9

قصه را در اختیار  کلدهید. اگر شما فکر می کنید که معلومات وی نادرست است یا بدهد و به شما فرصت بدهد که توضح 

 دهید که چرا شما فکر می کنید که وی در اشتباه است. باگر می توانید توضح  .بگویید ندارد باید آنرا به افسر

 

وزارت به نگرانی افسر ارائه کنید و ممکن است نرا آمی توانید از مصاحبه بعد اگر معلوماتی وجود دارد که می دانید که  .10

رچه زودتر آن معلومات را باید ارائه بگویید. پس از مصاحبه ه وزارت امور داخلهبه افسر  دهد، آنرابجواب  امور داخله

معموال این معلومات کشف می شود و اگر افسر بفهمد که شما این معلومات اگر معلومات غلط  یا از خود ساخته بدهید،  کنید.

 را از خود ساخته اید به صورت جدی به کیس شما صدمه می زند

  

وی به شما مدت معینی وقت می دهد که در طی آن معلومات را ، بخواهدبعد از مصاحبه معلومات بیشتر از شما اگر افسر  .11

  کنید.ب افسر بگویید و تقاضای وقت بیشتر بفرستید. اگر فکر می کنید که وقت داده شده کافی نیست، به

  پس از مصاحبه
 

می توانید  رده ایدتصمیم بگیرد، هرگونه معلومات جدیدی را که دریافت ک وزارت داخله که افسر  آنپس از مصاحبه و پیش از

 راست و درست است. معلومات این تقدیم کنید، اما باید مطمئن باشید که 

 

تا کیس آید می به نظر ( به نظر برسدکه بدتر از واقعیت است ساخته شده اگر معلوماتی می دهید که غلط و جعلی یا مبالغه آمیز) 

اغلب فکر می کند که شما راست نمی گویید و کمتر امکان دارد که  وزارت داخلهخود را بهتر جلوه دهید، درین صورت افسر 

  باور کند. هم بخش های دیگر قصۀ شما را 

 

 بدهید. وزارت امور داخلهاگر امکان داشته باشد بسیار بهتراست که تمام معلومات را پیش از مصاحبه به 

 

باید از یک  یداگر شما مفهوم نامه را نمی دان ،ات بیشتر بخواهدبفرستد و معلومنامه به شما  وزارت امور داخلهاگر پس از مصاحبه 

 وکیل مهاجرت مشوره بگیرید. 

  

 تصمیم
 

گرفتید هرچه زودتر از یک وکیل مهاجرت مشوره بگیرید. نامه رد وزارت امور داخلهاگر از   

 

 

 
 معلومات قانونی است نه مشورۀ قانونی. ،این ورقه

 نماینده مهاجرت / وکیل ثبت شده را ببینید ،برای مشورۀ خاص
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